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Abstrakt
Hermann, J. Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd. Diplomov{ pr{ce.
Brno, 2011.
Pr{ce se zabýv{ analýzou st{vajících konkurenčních inzertních systémů,
které zprostředkov{vají spolujízdy. Na z{kladě analýzy jsou definov{ny požadavky na nový systém, který je navržen pomocí metodiky UML a realizov{n
jako webov{ aplikace prostřednictvím PHP Frameworku Nette. Aplikace dok{že zprostředkovat spolujízdu více uživatelům, kteří by jinak neefektivně a neekonomicky sami využívali vozidlo, ačkoliv by v něm měli voln{ místa. Aplikace
využív{ mapové služby a podporuje zobrazení na mobilních zařízeních.
Klíčov{ slova
inzertní systém, spolujízdy, MVC, Google Maps API

Abstract
Hermann, J. Advertising system for carpooling. Diploma thesis. Brno, 2011.
This thesis deals with the analyzes of the current competitive advertising
systems for carpooling. On the basis of the analysis are defined requirements
for the new system, which is designed by using UML methodology and implemented as a web application using PHP Framework Nette. The application can
arrange carpooling to more users, who would otherwise be inefficient and uneconomic use their own vehicle, although it would have free seats. The application uses mapping services and supports viewing on mobile devices.
Key words
advertising system, carpooling, MVC, Google Maps API
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1 Úvod a cíl práce
1.1 Úvod práce
Spolujízda je označení pro jednu z forem přepravy, ve které se řidič dopředu domluví s jinými cestujícími a nabídne jim voln{ místa ve svém voze, za
účelem lepšího využití přepravního potenci{lu vozidla. Jelikož se při spolujízdě
redukují dopravní prostředky, omezuje se tvorba CO2 a ostatních výfukových
plynů v ovzduší, a tím se snižuje z{těž na životní prostředí. Pro účastníky spolujízd m{ jejich využív{ní i ekonomickou str{nku, kdy se na jedné jízdě finančně podílí více cestujících, a tak jsou n{klady na každého z nich nižší. Díky této
skutečnosti jsou spolujízdy v oblibě přev{žně u studentů, kteří často nevlastní
ž{dný automobil, nebo je pro ně úhrada paliva za jízdu neúnosn{.
Inzertní systémy zprostředkov{vající spolujízdy mají mnoho různých podob. Inzerce jízd, které řidič podnikne a d{v{ možnost ostatním se svézt na této
trase s ním, za určitou odměnu či zdarma, se často umisťuje na n{stěnky nebo
do tištěných inzercí. S příchodem internetu se inzerce spolujízd č{stečně přesunula na toto médium. Z{kladní parametry inzer{tu zůstaly po přenesení na
web nezměněny, a tak všechny servery, které jsou schopny zprostředkovat spolujízdu mezi inzerentem a spolujezdcem, obsahují zad{ní místa odjezdu, místa
příjezdu a datum a čas, kdy k jízdě dojde. Ostatní parametry nejsou k zd{rnému zprostředkov{ní spolujízdy potřeba, ale jsou to pr{vě tyto parametry, které
systémy od sebe odlišují. Vzhledem k tomu, že pro inzertní systémy je klíčov{
n{vštěvnost, je jedním z hlavních parametrů uživatelsk{ přívětivost. Pro uživatele musí být použív{ní systému snadné a intuitivní, aby inzeroval opakovaně a
mohl doporučit systém ve svém okolí.

1.2 Cíl práce
Cílem pr{ce bude vytvoření inzertního systému, který zprostředkov{v{
spolujízdy. V pr{ci bude obsažena rešerše st{vajících inzertních systémů
v České republice i zahraničí a budou srovn{ny služby, které tyto systémy poskytují svým uživatelům. Ze zpětné vazby uživatelů na tyto systémy budou
analyzov{ny požadavky na nový systém, který by tyto n{roky splňoval. N{sledně bude navržena struktura nového inzertního systému pomocí jazyka
UML. Navržený systém bude implementov{n jako webov{ aplikace v jazyce
PHP prostřednictvím vybraného PHP frameworku a bude využívat relační datab{zový systém. Aplikace bude využívat Google Maps API, díky kterému bu-
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de obohacena o mapové služby. Pro zajištění zpětné vazby od uživatelů bude
systém rozšířen o komunitní služby. Webov{ aplikace bude detekovat mobilní
zařízení a přizpůsobí mu zobrazení systému. Na z{věr bude webov{ aplikace
nasazena a zpřístupněna na síti internet.
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2 Analýza a návrh systému
2.1 Srovnání stávajících konkurenčních systémů
2.1.1 Systémy pro zprostředkování spolujízd v ČR
Český internet obsahuje okolo 8 serverů, které se specializují na zprostředkov{ní spolujízd mezi svými uživateli. Kvalita jednotlivých systémů je velice
různ{ a n{vštěvnost jednotlivých str{nek se také velmi liší. Přednosti a nedostatky jsou shrnuty v n{sledujícím abecedním seznamu těchto systémů.
2.1.1.1 Autospolujizda.cz
Na internetové adrese www.autospolujizda.cz se nach{zí nepříliš využívaný systém pro zprostředkov{ní spolujízd. Četnost jednotlivých inzer{tů je
zhruba 3 za týden. Port{l umožňuje registrovaným uživatelů vkl{dat nové nabídky spolujízd, avšak popt{vajícím umožní domluvit se na spolujízdě s řidičem i bez nutnosti registrace. Kvůli absenci registrace spolujezdce, chybí
v systému zpětn{ vazba od uživatelů, kteří tento inzertní systém využili. V zadaných jízd{ch se d{ vyhled{vat a trasy obsahují odkaz na str{nky mapové
služby od Google, které ovšem ne vždy zobrazí místa na trase na území ČR.
Port{l není příliš přehledný, obsahuje 9 reklamních bannerů různě umístěných
na zobrazované str{nce systému, které umocňují špatnou orientaci na str{nce, a
na mobilním zařízení se mezi nimi velmi obtížně hled{ skutečný obsah.
⊕
⊝
⊝
⊝

Mapové služby
Nepřehledný obsah
Chybí zpětn{ vazba od uživatelů
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 1: N{hled autospolujizda.cz

2.1.1.2 Autostop.cz
Autostop jsou jedny z nejnavštěvovanějších str{nek nabízejících spolujízdy.
Nach{zí se na adrese www.autostop.cz a obsahuje velice jednoduchý layout,
který pod logem nabízí možnost vyhled{v{ní jízdy a hned pod ním seznam
všech inzerovaných jízd. Na tomto port{lu je týdně vystaveno okolo 100 inzer{tů nabízející spolujízdu. Pro zad{ní nové jízdy je nutné se přihl{sit, respektive
zaregistrovat, ale ke kontaktov{ní řidiče není nutné být registrovaný. Trasa
jízdy se v externím okně zobrazuje přímo na mapové službě Google, avšak opět
chybí zpětn{ vazba od uživatelů, přičemž str{nky jsou se svými 50 inzer{ty ve
výpisu na mobilní zařízení příliš rozměrné.
⊕
⊕
⊕
⊝
⊝

Přehledný obsah
Vyšší n{vštěvnost
Mapové služby
Chybí zpětn{ vazba od uživatelů
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 2: N{hled autostop.cz

2.1.1.3 Cestujlevneji.cz
Webov{ aplikace nazývan{ „Cestuj levněji“ je dostupn{ na adrese
www.cestujlevneji.cz; nabízí líbivý a jednoduchý design. Pro neregistrované
n{vštěvníky str{nek zobrazí pouze výčet zadaných inzer{tů, který obsahuje
místo odjezdu, příjezdu a datum, kdy inzerovan{ jízda proběhne. Ostatní informace se zobrazí až přihl{šenému uživateli. Registraci do systému doprov{zí
ověření zadané emailové adresy a rozděluje se na to, zda se uživatel registruje
pouze jako spolujezdec, či zda bude v systému figurovat jako řidič. Poté, co se
uživatel přihl{sí, dok{že aplikace zobrazit detaily všech jízd, v nichž ale chybí
zobrazení trasy na mapě. Aplikace není nikterak upraven{ pro menší displeje
mobilních zařízení. N{vštěvnost str{nky se odvíjí od počtu vložených nabídek
spolujízd. Těch je na str{nk{ch minimum a pohybují se v ř{du 5 inzer{tů za
týden.
⊕
⊕
⊝
⊝

Přehledný obsah
Zpětn{ vazba od uživatelů v podobě hodnocení
Chybí mapové služby
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 3: N{hled cestujlevneji.cz

2.1.1.4 Jeduzakorunu.org
Na adrese www.jeduzakorunu.org se nach{zí česk{ jazykov{ mutace evropského serveru pro zprostředkov{ní spolujízd www.e-carpool.eu. V zahraničí oblíbený server m{ velice nízkou n{vštěvnost českých uživatelů nejspíše
proto, že zad{v{ní spolujízd a vyhled{v{ní v nich je složité. Vzhledem k tomu,
že systém je vlastně jen přeložen do češtiny, m{ stejný z{klad ve všech ostatních
st{tech a pracuje nad stejnými daty. Při vyhled{v{ní trasy je proto nutné specifikovat zemi, region a pak teprve město, ze kterého, respektive do kterého se
potřebuje uživatel dostat. Systém umožňuje zobrazit na mapě města na trase
spolujízdy, ale – ačkoliv jde o jízdu autem – spojuje zobrazovan{ místa pouze
vzdušnou čarou. Aplikace nijak nerozpozn{v{ mobilní zařízení, a tak ani nepřizpůsobí svůj obsah těmto účelům.
⊕
⊕
⊝
⊝

Velké množství mezin{rodních jízd
Zpětn{ vazba od uživatelů v podobě hodnocení
Složitost zad{v{ní a vyhled{v{ní spolujízdy
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 4: N{hled jeduzakorunu.org

2.1.1.5 Plnybus.cz
Na www.plnybus.cz je k dispozici hojně využívan{ aplikace pro zprostředkov{ní spolujízd, kter{ obsahuje stovky nabídek spolujízd týdně. Nepřihl{šenému uživateli je nabídnuto vyhled{v{ní spolujízdy, které je omezeno na
jednotlivé obce ČR; uživatel si přitom může prohlédnout detail jízdy, v němž se
dozví, jak{ je cena za svezení, zda je v autě ještě volné místo a jakou značku
auta m{ řidič zadané spolujízdy. Po registraci je uživateli nabídnuto se na tuto
jízdu přihl{sit. Pokud chce uživatel inzerovat svou jízdu, musí nejdříve zadat,
jakou m{ značku vozidla, poté teprve může zad{vat nové spolujízdy. Při inzerov{ní spolujízd je řidič omezen pouze na jeden bod na trase (waypoint1). Systém zcela postr{d{ jakékoliv mapové služby a není ani upraven pro mobilní
zařízení.
⊕
⊕
⊕
⊝
⊝

Jednoduché a přehledné ovl{d{ní systému
Širok{ uživatelsk{ z{kladna
Vysoké množství inzer{tů
Chybí mapové služby
Chybí podpora mobilních zařízení

Waypoint je anglické označení pro místo na trase, které upřesňuje, kudy je trasa vedena,
mimo poč{tečního a cílového místa.
1
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Obr{zek 5: N{hled plnybus.cz

2.1.1.6 Spolujizda.cz
Agentura „Centrum pro spolujízdu“, kter{ zprostředkov{v{ spolujízdy na
adrese www.spolujizda.cz, je členem asociace ADM2 a zprostředkov{v{ spolujízdy jiným způsobem než předchozí port{ly. Pokud řidič chce inzerovat na
těchto str{nk{ch, vyplní inzertní formul{ř v systému či přímo zavol{ na mobilní
telefon uvedený na port{le a nahl{sí, kdy a kam hodl{ jet. Kromě poplatku za
telefonní hovor nezaplatí nic navíc. Zavít{-li na str{nky potencion{lní spolujezdec, m{ možnost si prohlédnout aktu{lní nabídku jízd, a pokud ho někter{ zaujme, musí kontaktovat oper{torku. Pokud požadovanou jízdu nenalezne ve
výčtu spolujízd, zad{ požadavek na jízdu jako spolujezdec. Veškeré zprostředkov{ní spolujízdy se odehr{v{ telefonicky přes oper{torku. Spolujezdec po
zprostředkov{ní platí přesné n{klady podle ceníku na str{nk{ch, a to jak agentuře, kter{ mu spolujízdu zprostředkovala, tak i řidiči. Str{nky tedy slouží pouze jako výčet aktu{lních nabídek spolujízd, jež jsou každou hodinu zad{v{ny
do systému oper{torkou.
⊕
⊕
⊝
⊝
⊝
⊝

Velké množství mezin{rodních jízd
Dohled nad jízdami třetí stranou
Chybí zpětn{ vazba od uživatelů
Chybí mapové služby
Chybí podpora mobilních zařízení
Str{nky jsou pouze statickým výčtem inzer{tů

ADM je evropsk{ asociace center pro spolujízdu (die Arbeitsgemeinschaft Deutscher und
europäischer Mitfahrzentralen), kter{ zprostředkov{v{ spolujízdy.
2
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Obr{zek 6: N{hled spolujizda.cz

2.1.1.7 Spolujizda.eu
Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd, nach{zející se na adrese
www.spolujizda.eu, umožňuje zad{v{ní spolujízd bez nutnosti registrace. Registrovat do systému se nelze a přihlašov{ní na jízdy probíh{ pouze přes email
nebo telefonní číslo řidiče. Str{nky mají nepříjemnou barevnou úpravu a obsahují mnoho reklam. Systém postr{d{ jakékoliv mapové služby, a jelikož vněm
chybí registrace, neumožňuje ani hodnotit jednotlivé účastníky spolujízd. Při
zobrazení port{lu na mobilním zařízení je systém velmi nepřehledný, protože
není na mobilní platformy optimalizov{n.
⊕
⊝
⊝
⊝

Možnost zad{vat jízdy bez nutnosti registrace
Chybí zpětn{ vazba od uživatelů
Chybí mapové služby
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 7: N{hled spolujizda.eu

2.1.1.8 Spolujizda24.cz
Na adrese www.spolujizda24.cz je spuštěna beta verze systému pro zprostředkov{ní spolujízd, který je však dostupný a funkční. Systém nabízí aktu{lně
pouze jednotky nabídek ke svezení. Nepřihl{šený n{vštěvník si může pouze
prohlédnout z{hlaví těchto nabídek, které obsahuje z{kladní informace o jízdě.
Registrovaným a přihl{šeným uživatelům zobrazí navíc telefonní číslo řidiče a
umožní jim přihl{sit se na jízdu. Inzerentům nových spolujízd nabídne seznam
poč{tečních a koncových měst, z nichž je uživatel nucen si vybrat, a výběr míst
spolujízdy je tak omezen. Detail jízdy neobsahuje ž{dný mapový podklad. Po
přihl{šení m{ uživatel k dispozici n{vštěvní knihu, kde se může vyj{dřit jak
k samotným str{nk{m, tak i k jízd{m. Str{nky se na mobilním zařízení zobrazí
v neupravené podobě.
⊕
⊕
⊝
⊝

Přehledný obsah
Zpětn{ vazba od uživatelů v podobě n{vštěvní knihy
Chybí mapové služby
Chybí podpora mobilních zařízení
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Obr{zek 8: N{hled spolujizda24.cz

2.1.2 Systémy pro zprostředkování spolujízd v zahraničí
Na zahraničních serverech se k nabízení svých volných míst ve vozidle jiným osob{m, za účelem lepšího využití přepravního potenci{lu vozidla a pro
ekonomičtější dopravu mezi dvěma místy použív{ anglický výraz carpooling3.
Světový internet obsahuje stovky port{lů nabízejících zprostředkov{ní spolujízd, které jsou velmi podobné českým inzertním systémům. Mezi těmi nejvyužívanějšími se nenach{zí ž{dný, který by nějak výrazně vybočoval svoji
funkčností od ostatních. V n{sledujícím abecedním výběru zahraničních serverů, přev{žně evropských a amerických, jsou vybr{ny ty, které jsou oblíbené u
svých uživatelů. Tyto systémy nejsou v České republice využív{ny, jelikož chybí podpora českého jazyka a neobsahují nabídky jízd pro ČR.
2.1.2.1 Erideshare.com
Na adrese www.erideshare.com se nach{zí port{l věnující se zprostředkov{v{ní spolujízd již od roku 1999. Systém vznikl a je provozov{n ve st{tě Illinois v USA, nabízí však spolujízdu i mimo americký kontinent. Nabídka spolujízd
se na tomto serveru pohybuje v desetitisících a těší se tak vysoké popularitě.
Nepřihl{šeným uživatelům je dovoleno vyhled{vat a proch{zet zadané nabídky spolujízdy, již se jim ovšem nezobrazí kontakt na řidiče vyhledané spolujízdy. Po přihl{šení do systému m{ uživatel možnost vkl{dat nové inzer{ty a
také je mu umožněno přes formul{ř u každé jednotlivé jízdy kontaktovat inze-

Carpool je složení anglických slov „car“, což znamen{ „automobil“ a „pool“ znamenající
„užívat společně“.
3
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rujícího řidiče. Str{nky obsahují velké množství reklamních bannerů. Ačkoliv
by se podle obr{zků na úvodní str{nce mohlo zd{t, že systém nabízí některé
z mapových služeb, není tomu tak. Výpis jízdy je sestaven do strohé tabulky,
kde je možné pouze zobrazit kontaktní formul{ř na řidiče. Systém nijak nedetekuje mobilní zařízení, a tak zobrazí celý mohutný obsah str{nek i na malý displej.
⊕
⊕
⊝
⊝
⊝

Počet zadaných nabídek spolujízd
Jednoduché ovl{d{ní
Chybí mapové služby
Chybí zpětn{ vazba od uživatelů
Chybí podpora mobilních zařízení

Obr{zek 9: N{hled erideshare.com

2.1.2.2 Karzoo.eu
Evropský systém pro zprostředkov{ní spolujízd www.karzoo.eu je komplexním řešením pro uživatele hledající či nabízející spolujízdu na tras{ch
uvnitř Evropské unie. Nabízí líbivý a jednoduchý design, mapové služby a uživatelskou zpětnou vazbu v podobě hodnocení. Komunikace mezi uživateli a
případn{ domluva na spolujízdě probíh{ přes interní systém zpr{v. Uživatelé
systému musí být ř{dně registrovaní a přihl{šení, jinak mají možnost pouze
vyhled{vat a listovat v nabídk{ch spolujízd.
Systém je aktu{lně užívaný obzvl{ště v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Lucembursku, Nizozemí a Švýcarsku, a proto jsou tyto st{ty upřednostňov{ny také ve výběru při vyhled{v{ní spolujízd. Systém nabízí i změnu jazyka.
Pokud uživateli nevyhovuje angličtina, může si nechat systém přeložit do něm-
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činy, francouzštiny či holandštiny. Systém je poněkud těžkop{dně ovladatelný
na mobilním zařízení – nerozezn{ jej, a tak neoptimalizuje str{nky pro jeho
možnosti.
⊕
⊕
⊕
⊕
⊝

Přehledný a jednoduchý obsah
Mapové služby
Zpětn{ vazba od uživatelů v podobě hodnocení
Možnost přepnout jazyk
Chybí podpora mobilních zařízení

Obr{zek 10: N{hled karzoo.eu

2.1.2.3 Roadsharing.com
Webový port{l nach{zející se na adrese www.roadsharing.com je velmi oblíbený obzvl{ště v Evropě, a to hlavně v It{lii, Německu, Francii a Španělsku.
Najdou se tam však i inzer{ty, které na své zadané trase projíždějí velk{ města
České republiky. Port{l se dostal i do report{že vysíl{ní CNN, kterou je možno
zhlédnout na úvodní straně.
N{vštěvníkovi, který není do systému přihl{šen, je umožněno proch{zet si
zadané inzer{ty na spolujízdu a prohlížet si podrobnější údaje k jízdě. Mezi ně
patří informace o místě příjezdu; odjezdu; čase, kdy k jízdě dojde; zda se za
jízdu bude něco platit. Jízda je zobrazena prostřednictvím aplikace mapy Google. Pokud není uživatel přihl{šen, může kontaktovat řidiče jízdy, avšak musí
povinně vyplnit svou emailovou adresu, aby měl řidič možnost mu na dotaz
odpovědět. Bez registrace je také možno vložit nabídku spolujízdy, avšak souč{stí vložení inzer{tu jsou stejné údaje jako při registraci. Po přihl{šení do systému m{ uživatel možnost své jízdy smazat, pokud k nim ještě nedošlo, jakož i
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může přid{vat hodnocení k řidičům, respektive spolujezdcům na jízd{ch, které
podnikli. Systém s{m nedetekuje mobilní zařízení, avšak mobilní verze str{nek
je dostupn{ na adrese subdomény m.roadsharing.com, kter{ bohužel není na
úvodní str{nce port{lu uveřejněn{; je proto potřeba, aby ji n{vštěvník znal anebo vyzkoušel. Ačkoliv jsou str{nky v anglickém jazyce, není jejich překlad úplný a často se zde nach{zejí nepřeložen{ slova či celé věty v italštině, což by
mohl být pro některé italštinu neovl{dající uživatele problém.
⊕
⊕
⊕
⊝

Zpětn{ vazba od uživatelů v podobě hodnocení
Mapové služby
Mobilní verze str{nek
Neúpln{ lokalizace str{nek do angličtiny

Obr{zek 11: N{hled roadsharing.com

2.1.3 Zpětná vazba od uživatelů
Z obliby předchozích inzertních systémů a z koment{řů, které uživatelé
těchto systémů zanech{vají v n{vštěvních knih{ch na str{nk{ch systémů či koment{řů, jež se nach{zí na jim věnovaných str{nk{ch v soci{lních sítích, je
zřejmé, o které služby mají uživatelé z{jem.
Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd musí d{t řidiči možnost vložit svou nabídku na jízdu, u které si bude moci zadat nejen to, kdy proběhne a
jaké bude místo odjezdu a příjezdu, ale i další místa, přes kter{ trasa vede. Řidič
chce také mít při zad{v{ní nové jízdy možnost zvolit si libovolnou odměnu za
svezení.
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Spolujezdec oček{v{, že se mu při výběru spolujízdy zobrazí předpokl{dan{ trasa na mapě, aby měl přehled o tom, zda řidič m{ či nem{ v pl{nu zajíždět
i do jiných míst, než jím vyhledaných. Potencion{lní spolujezdec by si chtěl
ústně potvrdit spolujízdu, aby měl jistotu, že jím vyhledan{ jízda je st{le aktu{lní.
Jak řidič, tak i spolujezdec oček{vají, že si navz{jem o sobě budou moci
přečíst připomínky poskytnuté jinými uživateli tohoto systému, a budou tak
mít alespoň r{mcovou představu o tom, s kým podniknou n{slednou spolujízdu. Z tohoto vyplýv{, že uživatel chce mít možnost ohodnotit jiného uživatele z proběhlé spolujízdy a přidat k němu koment{ř.
Uživatelé by také ocenili možnost využívat systém ze svého mobilního telefonu nebo tabletu, aby mohli zad{vat, respektive se přihlašovat na spolujízdy i
v případech, kdy nebudou doma u svých počítačů.

2.2 Systém SvezuTě

2.3 Specifikace požadavků na SvezuTě
2.3.1 Základní popis systému
Aplikace by měla inzertním způsobem zprostředkov{vat společnou jízdu
dvou a více uživatelů, kdy jeden nabízí zdroje přepravy a jiní tyto zdroje využívají. Jelikož m{ být systém zpřístupněn na internetu, bude se jednat o webovou aplikaci, kter{ jejím uživatelům bude d{vat možnost nabízet sv{ voln{
místa v dopravním prostředku na konkrétní trase, aby byl lépe využit přepravní potenci{l tohoto vozidla. Uživatelům též bude d{vat možnost vyhledat si
takto nabízenou spolujízdu a přihl{sit se na ni.

2.3.2 Souhrnný popis
2.3.2.1 Účel a využití software
Systém slouží k zprostředkov{ní spolujízd. Registruje uživatele a zakl{d{
jim uživatelské účty, pod kterými se do systému přihlašují. Takto přihl{šení
uživatelé mohou vyhled{vat trasy, které nabízí jiní uživatelé, a případně se na
tyto spolujízdy přihl{sit, nebo můžou sami zadat vlastní nabídku spolujízdy, a
tak d{t k dispozici voln{ místa ve svém vozidle jiným uživatelům, kterým by se
hodila pl{novan{ trasa v inzerovaném datu a čase.
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2.3.2.2 Role uživatelů


Inzerent
o zad{v{ nové nabídky spolujízdy
o upravuje nabídky spolujízdy
o maže nabídky spolujízdy
o potvrzuje os{dku vozidla
o vkl{d{ koment{ře k os{dce proběhlé spolujízdy



Z{jemce o spolujízdu
o vyhled{v{ relevantní spolujízdy
o přihlašuje se na spolujízdy
o vkl{d{ koment{ře k řidiči proběhlé spolujízdy



Z{jemce i inzerent
o přihlašuje a odhlašuje se do/ze systému



Neregistrovaný uživatel
o prohlíží si zadané spolujízdy
o registruje se do systému

2.3.2.3 Přehled hlavních funkcí
Systém sdružuje uživatele nabízející nebo popt{vající spolujízdy. Umožňuje zad{vat nové nabídky spolujízd a k nim i z{jemce o spolujízdy. Umožňuje
také na z{kladě proběhlé spolujízdy zpětnou vazbu ostatním uživatelům prostřednictvím koment{řů k řidiči či os{dce vozidla.
2.3.2.4 Omezující podmínky
Systém musí být zveřejněný na internetu, aby byl dostupný odkudkoliv online. Funkcionalita systému nesmí být z{visl{ na konkrétním webovém prohlížeči. Do systému může mít přístup každý, kdo se ř{dně registruje, a jemuž
systém ověří emailovou adresu.
2.3.2.5 Provozní požadavky
Pro provoz systému je nutné mít zařízený webový hosting s podporou jazyka PHP, datab{zového systému MySQL a internetovou doménu, prostřednictvím které systém poběží.
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2.3.3 Funkční požadavky
V jednotlivých funkčních požadavcích je v první odr{žce vždy pops{na
funkcionalita, druh{ obsahuje vstupy a třetí jejich fyzické provedení.
2.3.3.1 Registrace nového uživatele
F

přid{ nového uživatele do systému

V

vstupem jsou povinně informace o jeho jméně, emailové adrese a telefonu

P

informace o novém odběrateli se přidají do datab{ze a uživateli se pošle
kód k ověření emailové adresy, na který uživatel klikne, nebo jej zad{
do adresního ř{dku webového prohlížeče

2.3.3.2 Přihlášení uživatele do systému
F

přihl{sí uživatele do systému, aby mohl využívat jeho funkcionalitu

V

vstupem je email a heslo uživatele

P

zadané údaje o uživateli se ověří v datab{zi a uživateli se přiřadí identita a opr{vnění v systému

2.3.3.3 Změna hesla nebo telefonního čísla
F

upraví telefonní číslo nebo heslo uživatele

V

vstupem je telefonní číslo nebo nové heslo

P

údaje o uživateli se aktualizují v datab{zi

2.3.3.4 Přidání nové spolujízdy
F

přid{ do systému novou spolujízdu a všechny potřebné informace, které
se ji týkají

V

vstupem jsou informace o spolujízdě: místo odjezdu, místo příjezdu,
údaj, přes jaké waypointy trasa vede, čas odjezdu, počet volných míst ve
vozidle a případn{ odměna za svezení

P

údaje o nové spolujízdě se vloží do datab{ze a vytvoří se seznam míst
na trase jízdy

2.3.3.5 Zrušení spolujízdy
F

zruší spolujízdu zadanou jejím autorem

V

vstupem je požadavek na zrušení
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P

k z{znamu o spolujízdě upraví příznak pro zrušení jízdy; pakliže byl
někdo na jízdu již přihl{šen, upozorní jej o zrušení jízdy emailem

2.3.3.6 Vyhledání spolujízdy
F

vyhled{ spolujízdu podle zadaných kriterií

V

vstupem jsou údaje o místě odjezdu a příjezdu (což může být i waypoint), případně časový interval, ve kterém se spolujízda m{ uskutečnit

P

zadané údaje se porovnají s údaji v datab{zi a zobrazí se výsledek

2.3.3.7 Rezervace spolujízdy
F

rezervuje uživatele ke spolujízdě a poskytne mu informace o řidiči

V

vstupem je požadavek na rezervaci spolujízdy

P

uživatelova identita se přid{ do datab{ze ke spolujízdě

2.3.3.8 Potvrzení rezervace uživatele ve vozidle
F

aktualizuje stav volných míst ve vozidle poté, co se uživatel úspěšně
domluvil s os{dkou

V

vstupem je požadavek na potvrzení spolujezdce na jízdě

P

údaje o volných místech se aktualizují v datab{zi a změní se příznak
spolujezdce u jízdy na potvrzeného

2.3.3.9 Přidání hodnocení k uživateli
F

přid{ koment{ř k uživateli po proběhnuté spolujízdě a přidělí mu pozitivní či negativní příznak

V

vstupem je text koment{ře a kladné či z{porné hodnocení

P

přid{ koment{ř a hodnocení k uživateli do datab{ze

2.3.4 Nefunkční požadavky
2.3.4.1 Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní bude tvořeno jednoduchým layoutem, v jehož horní
č{sti bude menu systému a přihl{šení do něj, ve spodní č{sti pak samotný obsah. Obsah se bude d{le dělit na dva sloupce, z nichž první se bude dynamicky
měnit v n{vaznosti na uživatelovu aktivitu a ve druhém bude aktu{lní nabídka
spolujízd nebo doplňující informace k prvnímu sloupci.
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2.3.4.2 HW, SW a komunikační rozhraní systému
Pro systém je zapotřebí diskové pole s kapacitou alespoň 2 GB s možností
dalšího rozšíření. Systém vyžaduje podporu PHP verze nejméně 5.2 a MySQL
ve verzi alespoň 5.0. Komunikace se systémem bude probíhat přes okno webového prohlížeče a to protokolem http.
2.3.4.3 Požadavky na služby
Systém bude podporovat mapové služby a bude na mapových podkladech
Google Maps zobrazovat trasy spolujízd. Systém bude umět detekovat mobilní
zařízení a v z{vislosti na tom připraví rozdílné rozvržení zobrazované str{nky.
2.3.4.4 Výkonnostní požadavky
Odezva systému na každou z akcí musí být menší než 2 vteřiny. Požadavky na složitější mapové podklady mohou trvat až 5 vteřin.
2.3.4.5 Bezpečnostní požadavky
Vkl{d{ní a přihlašov{ní se na spolujízdy mohou prov{dět pouze ř{dně registrovaní a ověření uživatelé.
2.3.4.6 Požadavky na zajištění dat
Z{lohy datab{ze bude v intervalu jednoho týdne prov{dět administr{tor.
Z{kladní z{loha systému bude také zajištěna ze strany hostingového serveru.
2.3.4.7 Požadavky na kvalitu
Dostupnost systému se odvíjí od dostupnosti webového hostingu, avšak
nesmí v období jednoho měsíce klesnout pod 95%. Systém musí být přenositelný na jiný hosting, který poskytuje potřebné technologie.

2.3.5 V čem je systém jedinečný
Inzertní systém SvezuTě oproti konkurenci splňuje všechny požadavky
uživatelů na tento typ systémů. Svým uživatelům d{v{ možnost snadněji využívat mobilních zařízení pro vkl{d{ní nových jízd, vyhled{v{ní jízd a přihlašov{ní se na jízdu. Umožňuje uživatelům zpětnou vazbu v podobě hodnocení.
Nabízí mapové služby, díky kterým uživatelé vidí, kudy je napl{nov{na trasa
spolujízdy. Systém je celý v českém jazyce, čímž je snadno přístupný českým
obyvatelům.
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2.4 Návrh řešení
Zadaným požadavků nevyhovuje ž{dný existující systém, ani ž{dný opensource4 systém. Je tedy třeba požadovaný systém navrhnout od z{kladů.
N{vrh řešení inzertního systému SvezuTě, který zprostředkov{v{ spolujízdy, je proveden s využitím metodiky UML5. UML je jazyk pro specifikaci,
vizualizaci, n{vrh a dokumentaci systémů (Alhir, 2002).

2.4.1 Use Case Diagram
Při n{vrhu systému pro zprostředkov{ní spolujízd je nutné zvolit role uživatelů, kteří budou se systémem přich{zet do styku. Tito uživatelé se nazývají
v Use Case Diagramu aktéry a jsou jim přiděleny určité role v přístupu
k systému (Bittner, Spence, 2003). D{le se upřesní, jakými prostředky budou tito
aktéři se systémem pracovat a těmto funkcionalit{m se řík{ případy užití (Use
Case). Na obr{zku Obr{zek 12: Use Case Diagram jsou zobrazeni 4 aktéři inzertního systému.
Nepřihl{šený uživatel je takový n{vštěvník str{nek, který není registrovaný, anebo je registrovaný, ale nepřihl{sil se do systému. Takovýto aktér se může pouze registrovat, přihl{sit, případně si prohlédnout, jaké nabídky se
v systému nach{zejí. Nemůže ale jinak využívat inzertního systému a především se nemůže účastnit ž{dných spolujízd.
V obr{zku označený aktér jako Uživatel je přihl{šený n{vštěvník do systému. Jako takový smí proch{zet zadané spolujízdy, zad{vat hodnocení
k uživatelům, které svezl jako řidič, nebo k řidiči, v jehož vozidle podnikl spolujízdu. Přihl{šený uživatel je také opr{vněn zobrazit si detailní informace o
jiném uživateli a je mu umožněno odhl{sit se ze systému. Další případy užití se
u Uživatele rozdělují podle toho, jakým způsobem pr{vě systém využív{. Může
v systému figurovat buď jako Řidič nebo jako Spolujezdec.
Role Řidiče je typem Uživatele, který se přihl{sil do systému za účelem inzerce spolujízdy. Takový uživatel v prvé řadě zad{v{ novou spolujízdu. Další
důležitý případ užití pro řidiče nast{v{ v případě, že jej kontaktuje spolujezdec
a navz{jem si potvrdí spolujízdu. V tomto případě musí jako řidič potvrdit spolujezdce v os{dce svého vozidla. Řidič m{ možnost spolujízdu zrušit, pokud ji
nebude moci podniknout.
Open-source je takový software, jehož zdrojový kód je dostupný a lze jej d{le upravovat a
distribuovat. (Štědroň, 2009)
5 UML je zkratkou pro Unified Modeling Language.
4
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Spolujezdec m{ možnost rezervovat si místo ve vozidle u vyhledané spolujízdy.

Obr{zek 12: Use Case Diagram SvezuTě

2.4.2 Diagram tříd
Diagram tříd zachycuje strukturu objektového n{vrhu systému, který obsahuje atributy a metody těchto tříd (Larman, 2002). Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd je navržen s využitím tříúrovňové architektury ModelView-Presenter, přičemž objektovému n{vrhu podléhají vrstvy Model a Presenter tohoto modelu.
2.4.2.1 Diagram tříd pro presentery
Presenter je prostředníkem mezi vrstvou View a modelem aplikace. Zpracov{v{ požadavky uživatele a před{v{ je zpracované zpět uživateli. Komunikuje s modelem aplikace, který mu poskytuje relevantní data.
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Pro inzertní systém je vhodné vytvořit z{kladní presenter, který je na obr{zku Obr{zek 13: Diagram tříd pro presentery nazv{n jako BasePresenter. Ten obsahuje z{kladní funkce a sdílí proměnné s ostatními presentery, jež jsou jeho
potomky. Těmito funkcemi jsou předně přihl{šení a odhl{šení uživatele, uchov{v{ní sessions (PHP Group, 2011) po dobu přihl{šení uživatele a z{kladní
údaje o přihl{šeném uživateli. BasePresenter je potomkem třídy NPresenter, který
je třídou frameworku mimo vlastní systém se z{kladní funkcionalitou.
Třída JizdaPresenter obstar{v{ funkcionalitu zad{v{ní nové jízdy do systému, vyhled{ní nebo rezervace jízdy, potvrzení spolujezdce k jízdě nebo detailu
jízdy. Všechny tyto funkce mají vždy dvě č{sti. Č{st action se provede při požadavku na některou funkci od uživatele. Č{st render této akce zajistí, aby byly při
vykreslení výsledku akce dostupné požadované proměnné.
Jednotliví uživatelé mají možnost po uskutečněné jízdě ohodnotit řidiče,
nebo os{dku svého vozidla. Jelikož jde o hodnocení, vztahující se k jednotlivému uživateli, star{ se o tuto funkcionalitu UcetPresenter. Ten obsahuje funkce i
pro změnu hesla či telefonního čísla uživatele.
RegisracePresenter zpracov{v{ požadavek na registraci nového uživatele. Po
úspěšném vyplnění všech povinných položek registrace zařídí odesl{ní aktivačního emailu uživateli s unik{tním klíčem pro ověření dostupnosti emailové
adresy, což garantuje, že vyplněn{ emailov{ adresa skutečně patří registrujícímu se n{vštěvníku str{nek.
Ostatní presentery mají spíše doplňkovou funkci. HomepagePresenter pouze
vít{ n{vštěvníka na str{nk{ch. LoginPresenter nabízí uživateli formul{ř pro zad{ní přihlašovacích údajů a ErrorPresenter se star{ o výpis chybových hl{šení.
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Obr{zek 13: Diagram tříd pro presentery

2.4.2.2 Diagram tříd pro modely
Model je vrstva, kter{ obstar{v{ surov{ data nebo tato data mění.
V případě inzertního systému pro zprostředkov{ní spolujízd je tímto datovým
úložištěm relační datab{ze. Z té si model vybere data, o kter{ jej pož{d{ presenter a před{ mu je, nebo v opačném případě zapíše do datab{ze opět to, o co jej
presenter pož{d{. Diagram tříd pro modely systému zachycuje Obr{zek 14: Diagram tříd pro modely. Na obr{zku jsou zachyceny třídy frameworku NObject a
DibiRow, které jsou předky tříd modelů systému SvezuTě a obstar{vají z{kladní
metody, respektive reprezentují z{znam v datab{zi.
Třídy pro jízdu JizdaManager a Jizda vybírají z relační datab{ze z{znamy o
jízd{ch, a to podle zadaných kriterií, které přijdou od příslušného presenteru.
D{le pak vkl{dají do datab{ze novou jízdu, upravují volné kapacity sedadel ve
vozidle a přid{vají příznak potvrzení spolujezdce.
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Třídy pro registraci RegistraceManager a Registrace zapisují do datab{ze nové uživatele a nastavují příznak aktivovaného uživatele. Třídy pro účet
UcetManager a Komentar pracují nad datab{zí s koment{ři a hodnocením uživatelů. UsersModel vrací z datab{ze identitu uživatele, pokud souhlasí jeho přihlašovací údaje.

Obr{zek 14: Diagram tříd pro modely

2.4.3 Diagram aktivit pro přihlášení k jízdě
Stěžejní funkcionalitou v inzertním systému pro zprostředkov{ní spolujízd
je, jak již n{zev napovíd{, pr{vě ono zprostředkov{ní spolujízdy mezi řidičem a
spolujezdcem. Celý průběh zprostředkov{ní spolujízdy je označov{n jako přihl{šení se k jízdě a je sestaven z posloupností funkčních požadavků vyhled{ní
jízdy, rezervace místa ve vozidle spolujezdcem a potvrzení rezervace řidičem.
Zatímco řidičova úloha je zřejm{ (řidič jako inzerent jízdy zad{ pouze údaje o tom, kdy a kam pojede se svým vozem), je spolujezdcova role poněkud složitější. Pokud chce potencion{lní spolujezdec někam cestovat, musí doufat, že
k jeho požadavku existuje taktéž nabídka spolujízdy. Na rozdíl od řidiče spolu-
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jezdcova aktivita na zd{rném uskutečnění spolujízdy podléh{ delší posloupnosti kroků, které musí učinit.
Tato posloupnost kroků je vyznačena diagramem aktivit (Jalloul, 2004) pro
přihl{šení se k zadané jízdě v systému. Diagram aktivit na obr{zku Obr{zek 15:
Diagram aktivit pro přihl{šení se k jízdě je rozdělen do dvou swimlanes6, které určují úspěšné přihl{šení se k jízdě a nepřihl{šení se k ž{dné jízdě. Diagram také
ukazuje, jakými f{zemi musí uživatel v roli potencion{lního spolujezdce projít,
aby se zd{rně přihl{sil ke spolujízdě.
Co se týče výběru konkrétní jízdy, m{ uživatel dvě možnosti. Buď si vyhled{ spolujízdu pomocí vyhled{vacího formul{ře poté, co do něj vyplní z jakého
místa do kterého by se chtěl dostat nebo si nech{ vypsat řidičem zadané jízdy a
v nich si zvolí vyhovující trasu. Dalším krokem je rezervace místa ve vozidle.
N{sleduje akce, kter{ se nach{zí vně inzertního systému, protože vyžaduje telefonický kontakt s řidičem. Řidič m{ za úkol po úspěšné komunikaci tohoto uživatele potvrdit, a tím dokončit sp{rov{ní své zadané jízdy se spolujezdcem.
Může se též st{t, že uživatel nenajde potřebnou trasu nebo ji nalezne, ale
nebude mu vyhovovat načasov{ní jízdy, případně po komunikaci spolujezdce
s řidičem dojde ke komplikacím znemožňujícím účast spolujezdce na jízdě;
v takových případech končí spolujezdcovo přihl{šení se k jízdě nezdarem.

Swimlane je v jazyce UML označení pro vodící dr{hu, kter{ seskupuje aktivity
v z{vislosti na popisu ve svém z{hlaví – v tomto případě na „úspěšnou dr{hu“ a „neúspěšnou
dr{hu“.
6
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Obr{zek 15: Diagram aktivit pro přihl{šení se k jízdě
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2.4.4 Sekvenční diagram pro přihlášení se k jízdě
Ud{lost, kter{ se nazýv{ „přihl{šení se k jízdě“, je rozdělena na několik požadavků na systém a obsahuje komunikaci mimo vlastní systém inzertního port{lu. V diagramu aktivit bylo uk{z{no, jakými kroky uživatel uskuteční
přihl{šení se k jízdě; aby však bylo jasné, jak probíh{ komunikace mezi všemi
dotčenými objekty této ud{losti, je potřeba ji promítnout v čase. K tomu v UML
slouží sekvenční diagram, který zachycuje chov{ní systému vzhledem k určitému scén{ři (Fowler, 2004).
V sekvenčním diagramu Obr{zek 16: Sekvenční diagram pro přihl{šení se k
jízdě je zn{zorněn spolujezdec, což je uživatel systému, který požaduje účast na
vyhledané spolujízdě, d{le řidič a dva prvky patřící do systému, řídicí vše kolem spolujízd.
Komunikace těchto objektů je zn{zorněna v čase, kdy spolujezdec d{ podnět k rezervaci své osoby na presener objektu jízdy. Ten odešle požadavek na
svůj model, který provede příslušný update v datab{zi a tuto změnu potvrdí
zpět presenteru, který zobrazí telefonní číslo řidiče potencion{lnímu spolujezdci.
Poté n{sleduje telefonické spojení spolujezdce a řidiče, skrze něž se oba
domluví na podrobnostech jízdy a vz{jemně si potvrdí účast.
N{sledně řidič potvrdí tuto domluvu v systému tím, že rezervaci spolujezdce potvrdí. Tímto úkonem přid{ uživatele ž{dajícího o spolujízdu k sebou
zadané jízdě a automaticky tak sníží počet volných míst ve vozidle.
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Obr{zek 16: Sekvenční diagram pro přihl{šení se k jízdě

2.4.5 ER diagram databáze
N{vrh schématu relační datab{ze vych{zí z potřeb inzertního systému pro
zprostředkov{ní spolujízd. Systém musí umět uložit, upravit a pracovat s informacemi o svých uživatelích, zadaných spolujízd{ch a hodnoceních jízd. ER
diagram na obr{zku Obr{zek 17: ER diagram datab{ze zn{zorňuje strukturu datab{ze tak, aby byla v 3. norm{lní formě (Rob, Coronel, 2009) a přitom optim{lně
sloužila pro účely systému.
Jelikož popis jednotlivých atributů relační datab{ze nemusí být na první
pohled zřejmý, n{sleduje kr{tký popis jednotlivých tabulek včetně popisu jejich
sloupců. Z popisu je vynech{n sloupec id, jelikož pokaždé jde o prim{rní klíč7
pro každý z{znam v datab{zi, který z{znam vždy bezpečně identifikuje.
ER diagram:


7

Informace o uživatelích („users“)
o jmeno – obsahuje jméno uživatele
o prijmeni – obsahuje příjmení uživatele

Unik{tní identifik{tor z{znamu v datab{zi.
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o email – obsahuje emailovou adresu uživatele, na kterou je po
úspěšné registraci zasl{n aktivační klíč k ověření adresy
o telefon – obsahuje telefonní číslo uživatele
o heslo – obsahuje SHA-18 otisk hesla uživatele
o cas_r – obsahuje datum a čas, kdy se uživatel do systému registroval
o cas_pp – obsahuje údaj o datu a čase, kdy se uživatel naposledy do systému přihl{sil
o aktivní – obsahuje příznak, zda uživatel potvrdil svoji emailovou adresu, na kterou mu přišel aktivační klíč k účtu
Z{znamy s aktivačními klíči („aktivace“)
o user_id – reference na id uživatele
o klic – obsahuje SHA-1 salted hash9 emailové adresy a řetězce
znaků
Informace o jízd{ch („jizdy“)
o cas_vystaveni – obsahuje datum a čas zad{ní jízdy do systému
o cas_odjezdu – obsahuje datum a čas započetí jízdy
o ridic_id – reference na id uživatele
o pocet_mist – ud{v{ počet nabídnutých míst ve vozidle
o odmena – obsahuje údaj o požadované odměně řidiči za svezení
Informace o místech, po kterých povede trasa jízdy („trasy“)
o jizda_id – reference na id jízdy
o misto_id – reference na id místa
o druh – označuje, zda se jedn{ o výchozí nebo koncový uzel na
trase či zda se jedn{ o waypoint
Z{znamy s n{zvy jednotlivých míst („mista“)
o nazev – obsahuje n{zev místa na mapě
Z{znamy o spolujezdcích na jízd{ch („osadka“)
o jizda_id – reference na id jízdy
o user_id – reference na id uživatele

Secure Hash Algorithm je kryptografick{ hešovací funkce vydan{ N{rodním institutem
pro standardy v USA (NIST). SHA-1 vyrobí ze zpr{vy otisk délky 160 bitů. Secure hash standard: <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2withchangenotice.pdf>
8

9

Salted hash je hešovaný text (heslo, email), ke kterému se přid{v{ před provedením otis-

ku další řetězec znaků, aby lépe odol{val útokům hrubou silou (Lengstrof, 2010)
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o stav – obsahuje informaci o tom, zda m{ uživatel rezervaci
k jízdě či zda je jeho rezervace potvrzena a je tak na jízdu přihl{šen
Informace o hodnocení uživatelů za jednotlivé jízdy („komentare“)
o cas_pridani – obsahuje údaj o datu a čase přid{ní hodnocení
k uživateli
o jizda_id – reference na id jízdy, aby bylo možné přidat koment{ř až po uskutečněné jízdě
o kdo_id – reference na id uživatele, který uděluje hodnocení
o komu_id – reference na id uživatele, kterému patří udělované
hodnocení
o hodnota – obsahuje hodnocení jízdy kladnou či z{pornou
hodnotou
o text – obsahuje vlastní text koment{ře k jízdě shrnující především poznatky ke konkrétnímu uživateli z proběhlé spolujízdy

Obr{zek 17: ER diagram datab{ze
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3 Implementace
3.1 Použité technologie
3.1.1 PHP, Apache a MySQL
Implementace webového inzertního systému SvezuTě pro zprostředkov{ní
spolujízd použív{ českými hostingovými službami popul{rní spojení programovacího jazyku PHP, webového serveru Apache a relační datab{ze MySQL.
Jazyk PHP10 je skriptovací jazyk k tvorbě dynamických HTML11 str{nek.
Velk{ č{st jeho syntaxe je vypůjčena z programovacích jazyků C, Java nebo
Perl. Jazyk PHP byl vytvořen proto, aby bylo umožněno vývoj{řům webových
str{nek ps{t dynamicky generovaný obsah. (PHP Group, 2011)
Apache je světově nejrozšířenější12 softwarový webový server. Je dostupný
pro všechny nepoužívanější operační systémy, jakými jsou Linux, Windows či
Mac OS. Implementuje poslední verze protokolů včetně HTTP13/1.1. (Apache
Software, 2011)
Datab{zový systém MySQL vytvořený firmou MySQL a nyní vlastněný
společností Oracle je multiplatformní relační datab{ze, kter{ pracuje na b{zi
jazyka SQL. MySQL je nejrozšířenějším open-source datab{zovým systémem
také díky tomu, že figuruje v platformě LAMP14 pro implementaci dynamických webových str{nek. MySQL využívají i takové společnosti, jakými jsou Google, Facebook či Adobe. (Oracle, 2011)

3.1.2 Nette Framework a Model-View-Presenter
Nette je PHP framework vytvořený Davidem Grudlem a nyní vyvíjený organizací Nette Foundation. Nette slouží k vytv{ření moderních webových aplikací v PHP 5. Jeho hlavní devizou je podpora n{vrhového vzoru Model-View-

PHP je rekurzivní akronym pro „PHP: Hypertext Preprocessor“.
HTML je zkratka pro HyperText Markup Language, což je značkovací jazyk pro tvorbu
dokumentů na síti Internet.
12 Podle statistiky Common Web Server software comparison report: <http://www.httpstats.com/>.
13 HTTP je zkratka pro HyperText Transfer Protocol, který je určený pro výměnu hypertextových dokumentů.
14 LAMP je zkratka pro sadu softwaru při implementaci webových aplikací (Linux,
Apache, MySQL a PHP).
10
11
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Controller (MVC). Framework Nette je český framework a m{ širokou z{kladnu
uživatelů, kteří se začleňují do komunity, jež se snaží radit začínajícím vývoj{řům, vytv{ří množství doplňků a rozšíření a sdílí své zkušenosti prostřednictvím diskusního fóra. Nette také eliminuje zneužití bezpečnostních děr webové
aplikace, jakými jsou XSS (Cross, Palmer, 2007), CSRF (Dhanjani, Rios, Hardin,
2009), session hijacking nebo session fixation15. (Nette Foundation, 2011)
Nette Framework se drží moderního n{vrhového vzoru Model-ViewController, který dělí aplikaci do tří vrstev. Jedn{ se tedy o softwarovou architekturu obsahující zvl{šť datový model, uživatelské rozhraní a aplikační logiku.
Toto rozdělení umožňuje rozklad aplikace na logicky spolu související č{sti, a
tedy zpřehlednění zdrojového kódu. Navíc změna jakékoliv z č{stí m{ minim{lní vliv na ostatní.
Model zajišťuje data a manipulaci s nimi. Jedn{ se o třídu, jež obsahuje metody pro pr{ci s datovým úložištěm. View prezentuje uživateli data získan{
modelem uživateli. Tato vrstva obsahuje rozložení (layout) str{nky doplněný o
data získan{ z modelu. Controller zajišťuje změny ve view nebo modelu, reaguje
na podněty uživatele.
V Nette je vrstva Controller nahrazena vrstvou Presenter a jedn{ se tedy o
architekturu Model-View-Presenter. Tento n{vrhový vzor m{ oproti MVC p{r
drobných úprav. Model zde nem{ ž{dnou vazbu na některou z vrstev View nebo
Presenter a víceméně jen pracuje nad datab{zí. Vrstva View také nem{ vazbu na
model a data jsou jí před{v{na presenterem, nebo naopak přijím{ data přímo
od něj. Toto chov{ní View z{leží na konkrétní zvolené koncepci, avšak neměly
by se tyto koncepty kombinovat. Presenter zajišťuje změnu View, mění stavy a
posíl{ příkazy modelu, který mu obstar{ data nebo podle jeho požadavku data
modifikuje. Komunikace mezi jednotlivými vrstvami n{vrhového vzoru ModelView-Presenter je zobrazena na obr{zku Obr{zek 18: Model-View-Presenter.
(Nette Foundation, 2011)

Session hijacking a session fixation jsou typy útoků, kdy se útočník snaží ukr{st SID uživatele, a tak získat jeho opr{vnění v určitém systému.
15
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Obr{zek 18: Model-View-Presenter

3.1.3 Google Maps API
Google Maps API umožňuje vývoj{řům webových port{lů připojit do
svých str{nek mapy od Google. (Google, 2011)
Aktu{lní verze Google Maps API je V3. Tato verze nahradila starší verzi
V2, a to především kvůli rychlosti renderov{ní map. Jelikož verze V3 počít{ se
zobrazov{ním map na mobilních zařízeních podporujících javascript, m{ omezenější sadu funkcí, aby byla zachov{na rychlost a velikost kódu. Doplnění
funkcí z verze V2 je pl{nov{no pouze za předpokladu, že se podaří naimplementovat tak, aby nebyla ovlivněna rychlost zobrazov{ní mapových podkladů.
Verze V3 na rozdíl od předchozí verze již nepotřebuje k vložení map do str{nek
licenční API klíč16. (Google, 2011)

3.2 Popis řešení
3.2.1 Vlastní implementace
Implementace inzertního systému pro zprostředkov{ní spolujízd je provedena s využitím PHP frameworku Nette. Tento framework je ke stažení aktu{l-

Google Maps API klíč je Googlem vygenerovaný klíč, který se umisťuje přímo do javascriptového kódu Google map, a který umožňuje načítat mapové podklady ze zadané domény. (Chow, 2008)
16

[39]

ně v poslední stabilní verzi
http://nette.org/cs/download17.

0.9.7

na

str{nk{ch

Nette

Frameworku

Nette není z{vislý na adres{řové struktuře, avšak systém adres{řů doporučovaný v distribučním balíčku je velmi dobře navrhnut a je zobrazen v n{sledujícím seznamu.
Kořenový adresář domény
↳ app
↳ models
↳ presenters
↳ templates
↳ bootstrap.php
↳ config.ini
↳ libs
↳ log
↳ temp
↳ www
↳ css
↳ images
↳ js
↳ index.php
Ze sítě internet je dostupný pouze adres{ř www, který obsahuje podadres{ře s kask{dovými styly, javascriptovými soubory a obr{zky, jež jsou souč{stí
designu webové str{nky. Adres{ř obsahuje také soubor index.php, který se automaticky načte po zad{ní adresy serveru do okna webového prohlížeče. Tento
soubor pouze definuje konstanty, které nastavují cestu v adres{řovém systému
k místu, kde je uložen pr{vě soubor index.php a cesty k adres{řům, obsahujícím
aplikační soubory systému app a knihovny systému lib. Po definicích těchto tří
konstant je zavol{n zav{děcí soubor aplikace bootstrap.php nach{zející se
v kořenovém umístění aplikačního adres{ře.
Adres{ř app obsahuje aplikační logiku systému a rozděluje se d{l na celky
odpovídající třívrstvé architektuře Model-View-Presenter, které odpovídají adres{řům models, templates a presenters. Klíčovým je v tomto adres{ři zav{děcí
soubor bootstrap.php. Zde se načít{ framework Nette s{m o sobě z adres{ře
knihoven. N{sleduje konfigurace prostředí, ve kterém framework bude pracovat. Konfigurace se načte z konfiguračního souboru config.ini, který obsahuje
mimo jiné přihlašovací údaje do datab{ze nebo kódov{ní celé aplikace.

Přímý odkaz na použitou verzi Nette Framework 0.9.7:
<http://files.nette.org/archive/NetteFramework-0.9.7-PHP5.2.zip>
17
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V dalším kroku se zapne a nastaví sessions a vytvoří se nový objekt aplikace.
Tomu se povolí zachyt{v{ní výjimek a nastaví se cesta k presenteru, který bude
zpracov{vat chybov{ hl{šení. V neposlední řadě se nastaví tzv. routy, které
mají na starosti tvorbu hezkých url adres. Na z{věr je zavol{na metoda run objektu aplikace.
Knihovny frameworku Nette se nach{zí v adres{ři libs. Tento adres{ř je určen k tomu, aby mimo vlastní framework obsahoval další doplňkové knihovny,
které Nette či jiné prvky aplikace budou využívat. Pojmenov{ní adres{řů log a
temp napovíd{, že se jedn{ o adres{ře pro ukl{d{ní logovacích souborů, respektive dočasných souborů.
Připojení do datab{ze a dotazy na ni jsou implementov{ny prostřednictvím
rozhraní knihovny dibi (Nette Foundation, 2011). Datab{zov{ vrstva dibi, jejímž
autorem je opět David Grudl, maxim{lně zlehčuje získ{v{ní dat z datab{ze a
jejich modifikaci. V n{sledující uk{zce je vidět, jak jednoduše a účinně je možné
zapsat nový ř{dek do tabulky v datab{zi či jak se stejnými daty tento ř{dek editovat.
// naplnění pole $arr daty
$arr = array(
'jmeno' => 'Jan',
'prijmeni' => 'Hermann',
);
// vložení dat jako nový řádek tabulky
dibi::query('INSERT INTO [table]', $arr);
// update řádku s id $x novými daty
dibi::query('UPDATE [table] SET ', $arr, 'WHERE [id]=%i', $x);

3.2.1.1 Šablony a dědičnost šablon
V nefunkčních požadavcích na systém (kapitola 2.3.4.1) je pops{no, jak
zhruba bude vypadat layout celé aplikace. Vzhled str{nky aplikace definuje
vrstva View. Tato vrstva obsahuje šablony, v nichž se nach{zí HTML kód, data
před{van{ presenterem a klíčové výrazy. Těmito klíčovými výrazy lze layout
aplikace strukturovat a maxim{lně zefektivnit z{pis HTML kódu bez zbytečných duplicit.
Celý layout systému je tedy hierarchicky poskl{d{n tak, aby se měnila pouze nutn{ místa v kódu. Z{kladní popis layoutu str{nky a definov{ní její struktury je obsažen v souboru @layout.phtml, který se nach{zí přímo v adres{ři view.
Rozdělení hlavní šablony systému pro zprostředkov{ní spolujízd je zn{zorněno
na obr{zku Obr{zek 19: Struktura šablony layoutu.
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Obr{zek 19: Struktura šablony layoutu

Z šablony je patrné, že aplikaci tvoří statické z{hlaví, ve kterém se nach{zí
logo systému, menu pro vybír{ní hlavních č{stí systému a přihlašovací formul{ř, kam n{vštěvních str{nek zad{ své přihlašovací údaje. Aplikace je d{le rozdělena na dva sloupce, přičemž jeden tvoří samotný dynamický obsah str{nky a
druhý zobrazuje některé doplňující informace. Pod oběma sloupci je rozprostřeno opět statické z{patí str{nky. Mimo vizu{lní zobrazení str{nky se nach{zí
blok #linky, který umožňuje dodatečně linkovat soubory mezi tagy head, pokud
to dan{ šablona vyžaduje.
Šablonovací systém Nette umožňuje takto ps{t šablony s tím, že definované
bloky jsou děděny do šablon jednotlivých akcí. Při každém překreslení str{nky
se tedy vypíše celý @layout.phtml a podle šablony příslušné akce se bloky této
šablony přepíší buď novými údaji, nebo se novými údaji doplní, anebo zůstanou nezměněny.
Z{pis @layout.phtml vypad{ velmi zjednodušeně n{sledovně:
<html>
<head>
{block #linky}{/block}
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</head>
<body>
<div id="zahlavi">Záhlaví</div>
<div id="obsah">
{include #content}
</div>
<div id="info">
{block #sloupec}Text informace{/block}
</div>
<div id="zapati">Zápatí</div>
</body>
</html>

Každý definovaný blok může a nemusí obsahovat nějak{ data.
V n{sledujících uk{zk{ch jsou vyps{ny různé typy použití dědičnosti šablon,
kdy všechny ostatní šablony dědí pr{vě z předchozí @layout.phtml.
Pokud se m{ například v šabloně view.phtml zachovat v bloku sloupec popis
„Text informace“, šablona tento blok vůbec obsahovat nebude a tento blok bude děděn, avšak je nutné naplnit #content:
{block #content}
{$obsah}
{/block}

V případě, že se m{ blok sloupec úplně změnit, je třeba jej přetížit novou
deklarací:
{block #content}
{$obsah}
{/block}
{block #sloupec}
Nové informace
{/block}

Poslední případ nast{v{ tehdy, je-li požadov{no dědění z rodičovské šablony a případné doplnění kontextu:
{block #content}
{$obsah}
{/block}
{block #sloupec}
{include #parent} a nové informace
{/block}
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3.2.1.2 Formuláře
Jelikož formul{ře bývají často slabinou webové aplikace, je ze strany Nette
kladen velký důraz na zabezpečení formul{řů. Potencion{lní bezpečnostní díry
odstraňuje framework automaticky. Chr{ní například před Cross-Site Request
Forgery, filtruje ze vstupů kontrolní znaky a znaky, které nepatří do příslušného
kódov{ní, kontroluje, zda položky označené v select boxech skutečně patří do
nabízeného výběru a odstraňuje přebytečné mezery na jednoř{dkovém textovém vstupu. (Nette Foundation, 2011)
Tvorba formul{řů v Nette je velmi zjednodušen{ a poskytuje program{torovi skutečný komfort v psaní různých typů formul{řů. Z{pis formul{řů
umožňuje snadno popsat prvky formul{ře a definovat validační pravidla,
podmínky či filtry.
Tyto pomůcky ušetří mnoho času při programov{ní formul{řů a zvl{ště
pak pravidel pro jejich zpracov{ní. Z n{sledujícího příkladu je vidět, kolik ř{dků kódu Nette v tvorbě formul{řů dok{že ušetřit.
Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd umožňuje vkl{dat nabídky
jízdy nebo se na takovéto jízdy přihlašovat až uživatelům, kteří jsou do systému
přihl{šení. Přihl{šení do systému ale předch{zí samotn{ registrace. Její souč{stí
jsou povinné údaje jako jméno a příjmení n{vštěvníka, jeho email, telefonní číslo a samozřejmě heslo. Jak je již zvykem, zad{v{ se heslo při registraci uživatele
dvakr{t, aby se omezily případné překlepy. Heslo je povinný atribut registrace,
jinak by nebylo možné uživatele ověřit. Program{tor tedy musí zkontrolovat,
zda bylo nějaké heslo vyplněno. Může také zjišťovat, jestli m{ heslo minim{lní
počet znaků a zda tyto znaky jsou pouze písmena či číslice. N{sledně je potřeba
zjistit, jestli je vyplněno i druhé políčko pro opakov{ní hesla a zda se tato dvě
hesla shodují. S Nette se všechna tato pravidla dají zapsat již při vytv{ření konkrétních prvků formul{ře a v tomto případě pro heslo a jeho opakované zad{ní
tak, jak je uvedeno n{sledovně:
// vytvoření nového formuláře
$form = new NAppForm;
// vytvoření prvku pro heslo a přidání pravidel
$form->addPassword('heslo1', 'Heslo:', 20)
->addRule(NForm::FILLED, 'Heslo je povinné!')
->addRule(NForm::MIN_LENGTH, 'Heslo musí být minimálně %d znaků',
6)
->addRule(NForm::REGEXP, 'Heslo musí obsahovat pouze písmena a
číslice', '/[a-z0-9]+/i');
// vytvoření prvku pro opakované zadání hesla a přidání pravidel
$form->addPassword('heslo2', 'Heslo znovu:', 20)
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->addRule(NForm::EQUAL, 'Hesla se musí shodovat',
$form['heslo1']);

Tento kr{tký z{pis formul{ře plnohodnotně nahradil vlastnoruční definov{ní všech potřebných podmínek. Ze z{pisu by se mohlo zd{t, že chybí podmínka FILLED u druhého hesla, neboť opětovné zad{ní hesla je rovněž
povinné; jelikož je však povinnost vyplnit heslo obsažena již v prvním zad{ní
hesla a obě hesla se musejí shodovat, je tudíž podmínka povinnosti vyplnit i
heslo druhé obsažena v pravidlu rovnosti hesel.

3.2.2 Mapové služby
Implementovat mapové služby se přímo vybízí na port{lu věnujícím se tras{m z jednoho do druhého bodu, případně přes další jiné body. K tomuto účelu
je vhodné využít existující API nejpoužívanějšího serveru, který nabízí mapové
služby Google Maps API18.
Jelikož třetí verze API již nevyžaduje licenční klíč, je propojení inzertního
systému pro zprostředkov{ní spolujízd s jejich mapovým serverem velice
snadné. Stačí do HTML kódu aplikace napsat:
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">
</script>

Povinný parametr sensor pouze specifikuje, zda m{ koncové zařízení nějaký
typ GPS lok{toru či nikoliv.
3.2.2.1 Zobrazení trasy pomocí Google Maps API
Inzerent nové spolujízdy zad{v{ do systému povinné údaje o místě odjezdu a místě příjezdu. Pokud je ochotný na této trase někde zastavovat, může
uvést i tyto místa. V detailu jízdy je pak zobrazena předpokl{dan{ trasa jízdy,
na níž je zachycen startovní a cílový bod trasy, popřípadě i waypointy.
Implementace zobrazení této jízdy na mapě od Google zahrnuje několik
kroků. V prvé řadě je potřeba nadefinovat vlastnosti podkladové mapy:
var myOptions = {
zoom: 7,
center: new google.maps.LatLng(49.717376,15.628052),

Domovsk{ str{nka Google Maps API V3:
<http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/>
18
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mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
draggable: true,
mapTypeControl: false,
zoomControl: false,
streetViewControl: false,
scrollwheel: false,
scaleControl: false,
rotateControl: false,
disableDoubleClickZoom: true,
panControl: false
}

Toto nastavení zacílí pohled na mapě nad Českou republiku a uvede, že
zobrazen{ mapa bude cestovní. Další parametry pouze odstraňují ze zobrazovací plochy mapy ovl{dací prvky. Na mapě je tedy povoleno pouze posouv{ní
podkladu myší a přibližov{ní mapy dvojitým kliknutím myši.
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),
myOptions);

Takto vytvořený objekt mapy m{ v parametrech definované vlastnosti a id
prvku, kam se bude mapa vykreslovat (Purvis, Sambells, Turner, 2006).
Jelikož mapa bude zobrazovat trasy, je třeba také nastavit prostředí pro generov{ní těchto tras:
var directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer({
'map': map,
'preserveViewport': false,
'draggable': false,
'markerOptions': markerOption,
});

Metoda DirectionsRenderer oček{v{ mapu, na kterou bude trasu vykreslovat, d{le pak jestli m{ přiblížit a vycentrovat výslednou trasu, zda se budou
moci místa na trase uchopit a přet{hnout jinam na mapě, a jakou budou mít
místa na mapě ikonu.
Pokud chceme zobrazovat na mapě jiný štítek místa, než jaký je standardně
doplňov{n serverem Google, je nutné si jej definovat:
var icon = {$basePath}+'/images/automark.png';
var marker = new google.maps.MarkerImage(icon);
var markerOption = {icon: marker};
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N{sledně je již možné nechat vykreslit trasu mapovou službou. V požadavku na vykreslení takovéto trasy musí být vyplněn výchozí bod, takzvaný
origin, a koncový bod, tzv. destination. Pokud jsou zad{ny i další body na trase,
tzv. waypoints, musí bít souč{stí požadavku i tato místa. Model z MVP pro detail jízdy získ{ z datab{ze potřebn{ data a presenter naplní do příslušných
proměnných startovního bodu, cílového bodu a do pole waypointů. Formulace
požadavku vypad{ n{sledovně:
var request = {
origin:start,
destination:end,
waypoints: waypts,
optimizeWaypoints: true,
travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING
};

Proměnné start a end obsahují řetězce s adresou poč{tečního, respektive
koncového místa na trase a pole waypts místa uvnitř trasy. Dalším parametrem
požadavku je optim{lní rozvržení jízdy mezi waypointy na trase a poslední
parametr ud{v{, v jakém módu19 bude zobrazovan{ výsledn{ mapa. Takto zadaný požadavek se před{ mapové službě, kter{ se postar{ o jeho vykreslení:
var directionsService.route(request, function(response, status) {
if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) {
directionsDisplay.setDirections(response);
}
});

3.2.2.2 Zobrazení posledně navštívených míst
Tvorba jakýchkoliv dalších mapových podkladů se téměř neliší od předchozího příkladu. Vždy se zad{v{ na jakých souřadnicích, s jakým přiblížením
se m{ mapa zobrazit, jaký typ mapy bude vykreslen do jakého prvku a jaké
ovl{dací prvky budou na mapě zobrazeny a použív{ny. Rozdíly mezi mapami
jsou d{ny použitím různých metod a funkcí nad těmito podklady.
Mohlo by se zd{t, že označení míst na mapě několika ikonkami nebude
nikterak složité, ale pokud nejsou zn{my souřadnice, není možné takový štítek
na mapu umístit, jelikož nelze předat novému štítku na mapě řetězec adresy.
Jestliže je k dispozici zeměpisn{ šířka a délka místa, které se m{ na mapě zobrazit či zvýraznit, není problém na toto místo umístit štítek, jelikož funkce na
Mód pro chodce zohlední trasu jinak než pro auta, jelikož například mód pro chodce neobsahuje jednosměrky.
19
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umístění štítku oček{v{ údaje o souřadnicích. Pokud takových míst je více a je
zn{ma pouze jejich adresa, je získ{ní souřadnic těchto míst složitější. Funkce,
kter{ by přímo z adresy místa vracela zeměpisnou šířku a délku, ve verzi V3
chybí, ale i tak je možno se dopracovat k souřadnicím místa z jeho adresy:
// instance třídy Geocoder posílající geocode request
var geocoder = new google.maps.Geocoder();
// získání místa na mapě z jeho adresy
geocoder.geocode({ 'address': city}, function(results, status) {
if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position: results[0].geometry.location,
icon: image,
zIndex: i
});
}
});

V proměnné city se nach{zí řetězec s adresou místa, které m{ být zobrazeno
na mapě. „Připíchnutí“ ikony na mapu tedy probíh{ přímo ve funkci geocode,
kter{ při svém vol{ní dost{v{ ve výsledku pod atributy geometry a location souřadnice, na kterých je dotazovan{ adresa.

3.2.3 Podpora mobilních zařízení
Rozdělit systém pro zprostředkov{ní spolujízd do dvou zobrazovacích
módů vych{zí z čím d{l většího zastoupení mobilních zařízení podporujících
technologie pro zobrazov{ní webových str{nek z internetu. Rozdělení je nutné,
protože zobrazovací možnosti mobilního zařízení jsou daleko menší než displeje dnešních notebooků či stolních PC. Vykreslení plného obsahu str{nek na displej mobilního telefonu, který v dnešní době dosahuje maxim{lního rozlišení
800 na 480 pixelů, je pro uživatele tohoto zařízení velice nepohodlné; než se
posune na zobrazené str{nce na místo, které ho zajím{, zabere mu to čas s tím,
že vykreslení velkého množství nepotřebných prvků na str{nce zpomaluje celkové vykreslení obsahu a zvyšuje požadavky na přenos dat k uživateli. Je tedy
potřeba omezit zobrazení aplikace v mobilních zařízeních jen na nutné prvky a
snažit se snížit přenos dat na minimum.
Aby bylo možné rozdělit zobrazov{ní str{nek na mód pro displeje stolních
počítačů či notebooku a na mód pro mobilní zařízení, je nejprve zapotřebí umět
detekovat mobilní zařízení. K detekci mobilních zařízení je použita třída Mobi-
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le_Detect20, kter{ musela být opravena a přizpůsobena účelům inzertního systému pro zprostředkov{ní spolujízd. Detekce probíh{ v konstruktoru této třídy:
public function __construct() {
$this->userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$this->accept
= $_SERVER['HTTP_ACCEPT'];
if (isset($_SERVER['HTTP_X_WAP_PROFILE'])
|| isset($_SERVER['HTTP_PROFILE'])) {
$this->isMobile = true;
}
elseif (strpos($this->accept,'text/vnd.wap.wml') > 0
|| strpos($this->accept,
'application/vnd.wap.xhtml+xml') > 0) {
$this->isMobile = true;
}
else {
foreach ($this->devices as $device => $regexp) {
if ($this->isDevice($device)) {
$this->isMobile = true;
}
}
}
}

Konstruktor třídy Mobile_Detect naplní proměnné userAgent a accept. Pokud
navíc získ{ informace o HTTP_X_WAP_PROFILE nebo HTTP_PROFILE, označí
zařízení prohlížeče jako mobilní. Pokud tyto proměnné nejsou nastaveny, prohled{ popis MIME typů, které prohlížeč akceptuje a pokud nalezne zmínku o
wapu21, opět označí zařízení za mobilní. Pokud ani zde není detekov{no mobilní zařízení, snaží se z userAgent proměnné zjistit, na jakém zařízení či operačním systému je prohlížeč spuštěn a srovn{v{ tyto údaje se svým vnitřním
seznamem22. Pokud ani zde neoznačí zařízení za mobilní, nejedn{ se nejspíše o
mobilní zařízení.
Výsledek této detekce se projeví na zobrazení aplikace. Na systém se v z{vislosti na tom, zda jde či nejde o mobilní zařízení, aplikuje jiný kask{dový styl.
Pokud je koncové zařízení detekov{no jako mobilní, jsou ze systému vypuštěny
veškeré mapové podklady, které zabírají velké množství datové komunikace.

Dostupné na adrese: <http://code.google.com/p/php-mobile-detect/>
Wireless Application Protocol je protokol pro zajištění webových aplikací na displejích
mobilních zařízení.
22 Seznam obsahuje například: android, blackberry, iphone, ipod, opera mini, palm či windows ce
20
21
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D{le je z layoutu aplikace vypuštěn informační sloupec a šířka str{nek je redukov{na na minimum, aby nebylo nutné posouvat zobrazovaný obsah do stran.
Rozdíl mezi str{nkou zobrazenou na monitoru stolního PC a displejem mobilního telefonu je zn{zorněn na obr{zku Obr{zek 20: Srovn{ní zobrazení na mobilním zařízení a PC.

Obr{zek 20: Srovn{ní zobrazení na mobilním zařízení a PC
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4 Závěr
4.1 Nasazení
Aby se systém SvezuTě mohl nasadit do sítě internet, bylo zapotřebí obstarat hostingové služby a zařídit doménu.
Jelikož systém je určen pro české uživatele, bylo zaregistrov{no jméno
pod českou n{rodní doménou SvezuTe.cz. Webhosting byl zajištěn u společnosti Profitux23 a splňuje všechny požadavky na systém.
Inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd SvezuTě je nyní spuštěn na
subdoméně http://beta.svezute.cz/www/, kde je dostupn{ betaverze pro testov{ní.

4.2 Diskuze
Pr{ce měla za cíl vytvořit inzertní systém pro zprostředkov{ní spolujízd.
Bylo potřeba srovnat st{vající konkurenční inzertní systémy a ze zpětné vazby
od uživatelů těchto systémů analyzovat požadavky na nový inzertní systém.
Z výsledných požadavků byl navržen nový systém SvezuTě pomocí metodiky
UML.
Uživatelům SvezuTě bylo umožněno zveřejňovat své nabídky spolujízd a
přihlašovat se na jízdy ostatních uživatelů. Z pozice řidiče je uživatel opr{vněn
vybírat si os{dku svého vozidla, případně napl{novanou jízdu zrušit. Uživatel
jako spolujezdec vidí detailní informace o vybrané spolujízdě a jsou mu zobrazeny mapové podklady pro zvolenou jízdu, které zobrazují předpokl{danou
trasu spolujízdy prostřednictvím Google Maps API. Uživatelům, kteří chtějí
využívat služeb systému SvezuTě i na svých přenosných zařízeních, byla implementov{na mobilní verze systému. SvezuTě automaticky detekuje takovéto
zařízení a přímo mu zobrazí svou mobilní verzi.
Inzertní systém SvezuTě byl implementov{n v jazyce PHP pomocí moderního n{vrhového vzoru Model-View-Presenter a prostřednictvím českého frameworku Nette. Datovým úložištěm systému byla zvolena relační datab{ze
MySQL, kter{ s tabulkami pro jízdu, trasu jízdy, místa na trase, os{dku vozidla,
uživatele systému a pro koment{ře k nim koresponduje s logikou aplikace.

23

Dostupné na: <http://www.profitux.cz/>.
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Systému SvezuTě byla zařízena doména SvezuTe.cz a webhosting. N{sledně byl celý systém nasazen a zpřístupněn na síti internet.
Úspěch SvezuTě, stejně jako úspěch všech inzertních systémů, je d{n n{vštěvností ze strany uživatelů. Pokud by se systém SvezuTě uk{zal jako oblíbený server, rozšiřoval by pole své působnosti i do ostatních evropských st{tů.
Pro řidiče by tento další rozvoj systému znamenal, že by nebyli omezeni pouze
na místa v České republice, ale postupně by doch{zelo k expanzi možných tras
na Slovensko a n{sledně i do zbytku okolních st{tů sousedících s ČR.
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6 Přílohy
A. Přiložené DVD obsahuje:








zdrojové kódy PHP a HTML
použitou grafiku
zdrojové soubory layoutu v Adobe PhotoShop
soubory kask{dových stylů CSS
javascriptové soubory
schéma SQL datab{ze
PHP FrameWork Nette
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